
Czy jesteś gotowy zaakceptować 

sztuczną inteligencję jako kolegę?
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Dlaczego stare narzędzia controllingowe zawiodą w nowych cyfrowych modelach 

biznesowych …

… i co wkrótce zobaczysz na ekranie komputera ...

Dlaczego sztuczna inteligencja może stać się najlepszym przyjacielem controllera …

... i co powinieneś wnieść do tej nowej przyjaźni w zamian ...

Dlaczego musimy wyobrazić sobie nowy profil zawodowy dla controllera …

… i co możesz zrobić, aby na tym skorzystać ...

O czym będzie ta prezentacja?
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Jak digitalizacja zmienia biznes

Masowa personalizacja

Dezintermediacja

Wszystko jako usługa
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Mars jest jednym z pionierów masowej 

personalizacji

Dostosowane M&Ms to biznes o wartości 

10 mln dolarów

YouGov informuje, że 46% użytkowników 

jest skłonnych zapłacić więcej za 

dostosowane do nich produkty.

Inne przykłady:

• Adidas, Nike i inni producenci obuwia 

lub odzierzy

• Komputery Dell

• Samochody BMW (tylko w USA)

Produkcja spersonalizowanych lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb produktów lub usług w celu zaspokojenia 

zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb konsumentów przy cenach zbliżonych do masowej produkcji

Masowa personalizacja
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Amazon w całości opiera się na 

dezintermediacji

Zaczęło się od sprzedaży książek bez 

księgarni

Teraz nazywa się to rynkiem. Jest to jednak 

fabryka dezintermediacyjna.

Inne przykłady:

• Airbnb

• Netflix

• Twitter

Eliminacja tradycyjnego pośrednika między sprzedającym a kupującym (np. Agenta, brokera, odsprzedawcy, banku) lub 

między źródłem, a odbiorcą informacji (np. agencja, urzędnik lub strażnik)

Dezintermediacja („odpośredniczenie”)
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Rolls-Royce – program TotalCare oferuje silniki 

odrzutowe na zasadzie "mocy na godzinę".

Dane z sieci czujników IoT zapewniają 

połączenie między silnikiem jako usługą 

a producentem (dostawca XaaS)

Inne przykłady:

• Uber

• Nanit Baby Monitor

• Mewa

Konwersja tradycyjnej dostawy aktywów (połączonej niekiedy z niektórymi usługami serwisowymi) do zestawu usług, które 

tworzą nowy model biznesowy. Takie działanie realizuje konwersję przedsiębiorstw z modelu CAPEX na model OPEX.

Wszystko jako usługa
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• Przyszłość staje się coraz bardziej Data Heavy, dzień po dniu.

• Generowanie i udostępnianie danych musi być zorganizowane.

• Controlling ma doświadczenie, które może pomóc.

• Controlling musi przejść od “robimy to co najlepsze z tego co mamy” 

→ “to jest to, czego potrzebujemy by monitorować i sterować tą firmą”.

• Przyszłość to koncentracja na zdarzeniach

• Zarządzanie danymi na poziomie transakcji jest warunkiem zarządzania procesami dywersyfikacji.

• Firmy cyfrowe nie mogą być zarządzane przez wskaźniki KPI, które uśredniają wszystkie tak 

różnorodne procesy

Co to wszystko oznacza dla controllera, dla działu FP&A?

(Niektóre) Wyzwania i szanse - I
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• Światem sterowanym danymi nie można zarządzać za pomocą Excela

• Za dużo danych, zbyt skomplikowany, zbyt rozdrobniony, zbyt wolny, zbyt manualny.

• Nie będzie to również klasyczny opisowy Business Intelligence (BI).

• Controlling będzie wyposażony w odpowiednie narzędzia

do analizy preskryptywnej i predykcyjnej.

• Całkowicie inny poziom precyzji.

• Daleko idące aspiracje: 

Produkt / klient / koncentracja na wyniku a nie na procesie.

• Oczekuj współpracy z autonomicznie działającym

inteligentnym oprogramowaniem (AI).

• Chodzi o oprogramowanie dla użytkowników biznesowych,

a nie narzędzia programistyczne.

Co to wszystko oznacza dla controllera, dla działu FP&A?

(Niektóre) Wyzwania i szanse - II
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• Więcej wiedzieć oznacza komunikować się częściej i w różny sposób.

• Controlling wykracza poza zilustrowanie faktów dla innych decydentów.

• Controlling umożliwia komunikację między silosami organizacyjnymi.

• Controlling & CFO mogą kierować i monitorować doskonałością operacyjną

Co to wszystko oznacza dla controllera, dla działu FP&A? ?

(Niektóre) Wyzwania i szanse - III
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• Jest to restart profesji controllera, który wymaga zmiany mentalnej i nacisku na edukację.

• Nowe narzędzia, ale o większym znaczeniu …. dużo większym wpływie na operacje – i odpowiedzialności.

• Przełącz się na nowe zarządzanie danymi i nowe narzędzia

• Gromadzenie i komunikowanie danych nie mogą być już przedmiotem koncentracji

• Narzędzia muszą być w stanie poradzić sobie w surowymi danymi. 

Koniec z marnowaniem czasu na czyszczenie danych, harmonizację i budowanie hurtowni danych.

• Narzędzia muszą Cię wspierać (AI) i pozwolić Ci zacząć koncentrować się na kreatywności.

• Używaj danych w sposób przemysłowy. Dane to surowiec firmy.

• Firma musi umożliwić tę zmianę. W organizacji musi istnieć struktura komunikacyjna oraz struktura odbiorców 

w poprzek pionów organizacyjnych, która pozwoli na usłyszenie i przyswojenie porad controllerów.

Controllerzy niosą ze sobą możliwości, które są bardzo pożądane.

Jednak profil pracy zmienia się z dostarczania wizualizacji na udzielanie bezpośrednich porad.

Przekształcanie danych w akcję
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Kontakt

Ralph Treitz

rtreitz@deloitte.de
www.deloitte.com/de/trufa

Linkedin: ralphtreitz
Twitter: @RalphTreitz
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